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COST AKS İYONLARINA KATILIM SÜREC İ 

 

Türkiye’nin ülke olarak belirli bir aksiyona katilimi (ilgili aksiyonun MoU'sunun kabul edilmesi) söz konusu aksiyonla ilgili 
desteklenen bir araştırma projesiyle mümkündür. 

COST Aksiyonlarına katılımda, Aksiyon Yönetim Komitesi (Action Management Committee-MC) üyesi olarak atanmada, 
aksiyonların önerilmesi/hazırlanması sırasında katkı yapan, aksiyonu öneren uluslararası grup içinde yer alan araştırmacılara 
öncelik verilir.  

Ayrıca, bir aksiyona MC üyesi olarak atanabilmek için Türkiye’ye tanınan iki kişilik MC üyesi kontenjanının dolmamış olması 
gerekmektedir. MC toplantılarına her ülkeden iki kişinin masrafları COST tarafından karşılanarak katılmaları sağlanmaktadır. 

 

Kabul edilmi ş bir aksiyonu “proposer” olarak öneren bir ara ştırmacı iseniz: 

1. Kabul edilmiş bir aksiyonu “proposer” olarak öneren bir araştırmacı iseniz ve TÜBİTAK’tan araştırma desteği de talep 
etmiyorsanız, ilgili COST aksiyonuna doğrudan MC üyesi olarak atanabilirsiniz. Ancak araştırma desteği talep etmeniz 
durumunda, TÜBİTAK’a aksiyon konusu ile ilgili bir COST projesi sunmanız gerekmektedir. 

 

Aksiyonların önerilmesi/hazırlanması sırasında katk ı yapan, aksiyonu öneren uluslararası grup içinde y er alan 
araştırmacı iseniz: 

2. Önerilmesi/hazırlanması sırasında içinde bulunduğunuz aksiyon konusu ile ilgili TÜBİTAK’ta yürürlükte olan bir araştırma 
projeniz olması durumunda ilgili aksiyona Aksiyon Yönetim Komitesi-MC üyesi olarak atanabilirsiniz. 

Bunun için:  

a) Yeni Bir COST projesi önermek: 

COST projesi için hazırlanmış olan Genel Bilgiler ve Proje Öneri Formu ’ na http://www.tubitak.gov.tr/uidb/cost 
adresinden COST Fon Mekanizması ve COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları bölümünden ulaşarak ilgili dokümanı 
incelemeniz ve içinden proje başvurusu için gerekli belgeleri indirerek ilgilendiğiniz COST aksiyonu Ortak Niyet 
Beyanı (Memorandum of Understanding- MoU*)'su çerçevesinde doldurmanız ve TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler 
Müdürlüğü’ne elden ya da posta yoluyla iletmeniz gerekmektedir. Proje önerinizin TUBITAK Araştırma  Destek 
Gruplarındaki değerlendirme sureci tamamlandıktan sonra desteklenmesine karar verilirse, proje yürütücüsü 
olarak tarafımızca elektronik ortamda ilgili Aksiyona MC üyesi olarak atamanız yapılmaktadır.  

b) Mevcut ulusal/kariyer* projesinin COST’a çevrilme si: 

Halihazırda TÜBİTAK tarafından desteklenen ve aksiyonun konusuyla uyumlu bir ulusal projeniz olması 
durumunda, yeni bir proje önermek yerine, bu projeyi COST projesine dönüştürmeniz de mümkün olabilmektedir. 
Bunun için, TÜBİTAK’ta yürüyen 1001 kodlu Ulusal ya da 3501 kodlu Kariyer projenizin yürütüldüğü TÜBİTAK 
Araştırma Destek Grubu’na, mevcut projenizin bilgilerini içeren ve söz konusu projeyi ilgilendiğiniz aksiyon 
kapsamında COST projesine dönüştürmek istediğinize ilişkin bir dilekçe yazmanız gerekmektedir. Grup tarafından 
yapılacak değerlendirme sonucunda projenizin COST’a dönüştürülmesi uygun görülürse, proje yürütücüsü olarak 
tarafımızca elektronik ortamda ilgili Aksiyona MC üyesi olarak atamanız yapılmaktadır.  

* TÜBİTAK Enstitülerinde yürütülen projelerde yer alan araştırmacılar çalıştıkları araştırma projesinin konusunun 
aksiyon konusu ile uyumlu olduğunu Enstitü Müdürlüklerince verilecek bir belge ile göstermeleri durumunda ilgili 
aksiyona MC üyesi olarak atanabileceklerdir. 

 

3. Aksiyon konusu ile ilgili TÜB İTAK’ta yürüyen bir projeniz yok ancak konu ile ilgi li yürürlükte olan bir Avrupa 
Birli ği Çerçeve Programı projeniz var ise: 
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Katılmak istediğiniz aksiyonun konusu ile ilgili, AB Komisyonu tarafından kabul edilmiş yürürlükte olan bir AB Çerçeve 
Programı projeniz var ise, söz konusu proje kapsamında da ilgili aksiyona MC üyesi olarak atanabilmeniz (aksiyona 
katılmanız) mümkün olabilmektedir. Bunun için, yürüttüğünüz AB Çerçeve Programı onaylı proje metninin basılı halinin ve 
CD’ye aktarılmış şekilde CD’sinin TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne elden ya da posta yoluyla iletilmesi 
gerekmektedir. Söz konusu projenin aksiyon konusu ve süresi ile uyumluluğu, araştırmacı olarak sizin projedeki rolünüz 
TÜBİTAK Araştırma Destek Grupları tarafından değerlendirildikten sonra, Aksiyona MC üyesi olarak atanmanızın uygun 
görülmesi durumunda proje yürütücüsü/ortağı olarak tarafımızca elektronik ortamda ilgili Aksiyona MC üyesi olarak 
atamanız yapılmaktadır.   

 

4. Aksiyon konusu ile ilgili TÜB İTAK’ta yürüyen bir projeniz yok ancak konu ile ilgi li BAP’ınız var ise: 

Katılmak istediğiniz aksiyonun konusu ile ilgili üniversitenizde yürüttüğünüz bir Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) var ise, 
söz konusu proje kapsamında da ilgili aksiyona MC üyesi olarak atanabilmeniz (aksiyona katılmanız) mümkün 
olabilmektedir. Bunun için, yürüttüğünüz BAP’ın proje metninin, Üniversiteniz Rektör/Araştırmadan Sorumlu Rektör 
Yardımcısı veya Fakülte Dekanı tarafından imzalanmış olan BAP Destek Yazısının (BAP Destek Yazısı Formatı)  ve 
basılı olarak iletmiş olduğunuz dokümanların tamamının CD’ye aktarılmış şekilde CD’sinin TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler 
Müdürlüğü’ne elden ya da posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu BAP’ın aksiyon konusu ve süresi ile 
uyumluluğu TÜBİTAK Araştırma Destek Grupları tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülmesi durumunda proje 
yürütücüsü olarak tarafımızca elektronik ortamda ilgili Aksiyona MC üyesi olarak atamanız yapılmaktadır.   

 

5. Aksiyon konusu ile ilgili TÜB İTAK’ta yürüyen bir projeniz ve üniversitenizde bir BAP’ınız yok, ancak önceden 
projeyle katıldı ğınız bir aksiyonun devamına katılıyor iseniz:  

Katılmak istediğiniz aksiyonun konusu daha önceden COST’ta yürütülmüş bir aksiyonun devamı niteliğinde ise ve o 
aksiyon konusunda TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projeniz aracılığıyla MC üyesi olarak atanmış iseniz ilgili yeni 
aksiyona da MC üyesi olarak atanabilmeniz (aksiyona katılmanız) mümkün olabilmektedir. Bunun için katılmak istediğiniz 
yeni aksiyonun konusunun önceden COST’ta yürütülen aksiyonun devamı olduğunu belirten bir dilekçenin aksiyon 
başkanından tarafınızca temin edilmesi ve önceki aksiyona verdiğiniz projenizin bilgisini içeren ve yeni aksiyona 
katılmayı (MC üyesi atanmayı) talep ettiğiniz dilekçe ile birlikte TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne elden ya da 
posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. 

 

COST aksiyonu önerilirken içinde ara ştırmacı olarak yer almayan, kabul edilmi ş bir aksiyona sonradan katılmak 
isteyen ara ştırmacı iseniz: 

6. İlgi duyduğunuz aksiyon konusu ile ilgili TÜBİTAK’ta yürürlükte olan bir araştırma projeniz olması durumunda ilgili 
aksiyona MC üyesi olarak atanabilirsiniz. 

Bunun için:  

a) Yeni Bir COST projesi önermek: 

COST projesi için hazırlanmış olan Genel Bilgiler ve Proje Öneri Formu ’ na http://www.tubitak.gov.tr/uidb/cost 
adresinden COST Fon Mekanizması ve COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları bölümünden ulaşarak ilgili dokümanı 
incelemeniz ve içinden proje başvurusu için gerekli belgeleri indirerek ilgilendiğiniz COST aksiyonu Ortak Niyet 
Beyanı (Memorandum of Understanding- MoU*)'su çerçevesinde doldurmanız ve TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler 
Müdürlüğü’ne elden ya da posta yoluyla iletmeniz gerekmektedir. Proje önerinizin TUBITAK Araştırma  Destek 
Gruplarındaki değerlendirme sureci tamamlandıktan sonra desteklenmesine karar verilirse, proje yürütücüsü 
olarak tarafımızca elektronik ortamda ilgili Aksiyona MC üyesi olarak atamanız yapılmaktadır.  

b) Mevcut ulusal/kariyer* projesinin COST’a çevrilme si: 

Halihazırda TÜBİTAK tarafından desteklenen ve aksiyonun konusuyla uyumlu bir ulusal projeniz olması 
durumunda, yeni bir proje önermek yerine, bu projeyi COST projesine dönüştürmeniz de mümkün olabilmektedir. 
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Bunun için, TÜBİTAK’ta yürüyen 1001 kodlu Ulusal ya da 3501 kodlu Kariyer projenizin yürütüldüğü TÜBİTAK 
Araştırma Destek Grubu’na, mevcut projenizin bilgilerini içeren ve söz konusu projeyi ilgilendiğiniz aksiyon 
kapsamında COST projesine dönüştürmek istediğinize ilişkin bir dilekçe yazmanız gerekmektedir. Grup tarafından 
yapılacak değerlendirme sonucunda projenizin COST’a dönüştürülmesi uygun görülürse, proje yürütücüsü olarak 
tarafımızca elektronik ortamda ilgili Aksiyona MC üyesi olarak atamanız yapılmaktadır.  

* TÜBİTAK Enstitülerinde yürütülen projelerde yer alan araştırmacılar çalıştıkları araştırma projesinin konusunun 
aksiyon konusu ile uyumlu olduğunu Enstitü Müdürlüklerince verilecek bir belge ile göstermeleri durumunda ilgili 
aksiyona MC üyesi olarak atanabileceklerdir. 

 

7. Aksiyon konusu ile ilgili TÜB İTAK’ta yürüyen bir projeniz yok ancak konu ile ilgi li yürürlükte olan bir Avrupa 
Birli ği Çerçeve Programı projeniz var ise: 

Katılmak istediğiniz aksiyonun konusu ile ilgili, AB Komisyonu tarafından kabul edilmiş yürürlükte olan bir AB Çerçeve 
Programı projeniz var ise, söz konusu proje kapsamında da ilgili aksiyona MC üyesi olarak atanabilmeniz (aksiyona 
katılmanız) mümkün olabilmektedir. Bunun için, yürüttüğünüz AB Çerçeve Programı onaylı proje metninin basılı halinin ve 
CD’ye aktarılmış şekilde CD’sinin TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne elden ya da posta yoluyla iletilmesi 
gerekmektedir. Söz konusu projenin aksiyon konusu ve süresi ile uyumluluğu, araştırmacı olarak sizin projedeki rolünüz 
TÜBİTAK Araştırma Destek Grupları tarafından değerlendirildikten sonra, Aksiyona MC üyesi olarak atanmanızın uygun 
görülmesi durumunda proje yürütücüsü/ortağı olarak tarafımızca elektronik ortamda ilgili Aksiyona MC üyesi olarak 
atamanız yapılmaktadır.   

 

8. Aksiyon konusu ile ilgili TÜB İTAK’ta yürüyen bir projeniz yok ancak konu ile ilgi li BAP’ınız var ise: 

Katılmak istediğiniz aksiyonun konusu ile ilgili üniversitenizde yürüttüğünüz bir Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) var ise, 
söz konusu proje kapsamında da ilgili aksiyona MC üyesi olarak atanabilmeniz (aksiyona katılmanız) mümkün 
olabilmektedir. Bunun için, yürüttüğünüz BAP’ın proje metninin, Üniversiteniz Rektör/Araştırmadan Sorumlu Rektör 
Yardımcısı veya Fakülte Dekanı tarafından imzalanmış olan BAP Destek Yazısının (BAP Destek Yazısı Formatı)  ve 
basılı olarak iletmiş olduğunuz dokümanların tamamının CD’ye aktarılmış şekilde CD’sinin TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler 
Müdürlüğü’ne elden ya da posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu BAP’ın aksiyon konusu ve süresi ile 
uyumluluğu TÜBİTAK Araştırma Destek Grupları tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülmesi durumunda proje 
yürütücüsü olarak tarafımızca elektronik ortamda ilgili Aksiyona MC üyesi olarak atamanız yapılmaktadır.   

 

9. Aksiyon konusu ile ilgili TÜB İTAK’ta yürüyen bir projeniz ve üniversitenizde bir BAP’ınız yok, ancak önceden 
projeyle katıldı ğınız bir aksiyonun devamına katılıyor iseniz:  

Katılmak istediğiniz aksiyonun konusu daha önceden COST’ta yürütülmüş bir aksiyonun devamı niteliğinde ise ve o 
aksiyon konusunda TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projeniz aracılığıyla MC üyesi olarak atanmış iseniz ilgili yeni 
aksiyona da MC üyesi olarak atanabilmeniz (aksiyona katılmanız) mümkün olabilmektedir. Bunun için katılmak istediğiniz 
yeni aksiyonun konusunun önceden COST’ta yürütülen aksiyonun devamı olduğunu belirten bir dilekçenin aksiyon 
başkanından tarafınızca temin edilmesi ve önceki aksiyona verdiğiniz projenizin bilgisini içeren ve yeni aksiyona katılmayı 
(MC üyesi atanmayı) talep ettiğiniz dilekçe ile birlikte TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne elden ya da posta 
yoluyla iletilmesi gerekmektedir. 

 

COST Aksiyonlarına 1. MC üyesi yukarıda belirtilen s ıralamayı takiben atanır. 2. MC üyesi ise, yukarıda  belirtilen 
sıralamada ilk 8 ko şuldan birini sa ğlıyorsa atanır. Ancak ara ştırmacı tarafından sadece 9. Ko şul sağlanıyorsa 
araştırmacı şartlı olarak 2. MC üyesi atanabilir. İlk 8 ko şulu sa ğlayan bir ara ştırmacının MC üyesi olmak istemesi 
durumunda şartlı üyelik sona erdirilir. 

 

 


